AUKŠČIAUSI MOKINIŲ AKADEMINIAI
PASIEKIMAI 2021 METAIS
TARPTAUTINIAI PASIEKIMAI:
Tarptautiniame integruotame bendrojo ugdymo mokyklų 9-11 klasių mokinių anglų kalbos konkurse
S.M.A.R.T laimėta II-oji vieta., Matas Klementavičius, III gimn. klasė;

Tarptautinėje dizaino olimpiadoje Vilnius International Projekt olimpiad – VILIPO nacionaliniame
etape laimėta III-oji vieta ir bronzos medalis, Karolis Dzindzinas, III gimn. klasė;

Tarptautiniame matematikos konkurse ,,PANGEA – 2021“ iškovota I-oji vieta. Nojus Lazaravičius, 4
klasė;

Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2021“ iškovota I-oji vieta Lietuvoje. Laurynas Rukas,
3 klasė;

Tarptautinis edukacinis lietuvių ir literatūros konkursas „Olympis 2021“ iškovota I-ji vieta. Laurynas
Rukas, 3 klasė;

Tarptautinis edukacinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2021“ iškovota I-oji vieta.
Laurynas Rukas, 3 klasė;

Tarptautiniame edukaciniame pasaulio pažinimo konkurse „Olympis-2021“ iškovota I-osios vietos.
Aurėja Kundrotaitė, Orinta Michailovaitė, 2 klasė.

RESPUBLIKINIAI PASIEKIMAI:
Respublikiniame antikorupcinio švietimo konkurse „Skaidrumą kuriame kartu“ Kauno „Vyturio“
gimnazija laimėjo pagrindinę konkurso nominaciją „Skaidrumo nominacijos lyderė“. Konkursą
organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba kartu su Valstybės pažinimo centru. I g gimn. klasė;

Nacionalinėje jaunųjų bendrovių mugėje 2021 laimėta pagrindinė Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos nominacija „Inovatyviausia verslo idėja 2021 m.“. Diplomas + prizas. Nominacija
„Alumni lyderystė“ . Lina Sarsadskich, Meda Kvietinskaitė, Viktorija Tyševičiūtė, Arnas Brusokas ;

Lietuvos ekonomikos ir verslo olimpiadoje laimėtas kvietimas į III etapą. Ernestas Palskys, Justas
Grigonis, IV gimn. klasė;
ESP laimėtas „Verslumo įgūdžių pasas“. Viktorija Tyševičiūtė, Arnas Brusokas, IV gimn. klasė;

Respublikiniame projekte pradinių klasių moksleiviams „Olimpinis mėnuo 2021“ – inicijuoto ŠMSM,
SAM ir LTOK 2b klasės mokiniai tapo laureatais ir prizininkais (bendras prizas – futbolo stalas, 12
išmaniųjų laikrodžių, gimnastikos kamuoliai, stoveliai, badmintono, bokso rinkiniai, tinklinio
kamuoliai);

Respublikiniame piešinių konkurse „Mes - mylime Lietuvą“ laimėtas laureato diplomas. Aurėja
Kundrotaitė, 1 klasė;

Respublikiniame pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių ir erdvinių
kompozicijų virtualioje parodoje - konkurse „Tautodailės verpetuose. Margutis: nuo tradicinio iki
inovatyvaus“ nominanto diplomas. Julius Slobodeniuk, 1 klasė;

VII nacionaliniame vaikų piešinių konkurse „Lietuvos paukščiai 2021“ laimėtas laureato diplomas.
Olivija Vysockaitė, 2 klasė;

Respublikiniame pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Žydintis medis“ laimėtas
specialusis prizas už menines idėjas ir kūrybiškai atskleistą grožį. Greta Steponkevičiūtė, 2 klasė;

Respublikiniame piešinių konkurse „V. Mačernio regėjimų liepsna“ laimėtas laureato diplomas. Marija
Giedraitytė, 4 klasė;

LR Užsienio reikalų ministerijos ir KINGS Lietuva konkurse „Laiškai draugystei“ laimėtas laureato
diplomas. Danielė Lukoševičiūtė, 4 klasė;

Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybos virusas“ laimėta I-oji vieta. Domantas
Jasudavičius, II gimn. klasė;

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkurso „Būk saugus“ laimėta I-oji vieta. Mindaugas
Levenauskas, Jokūbas Klimašauskas, Deimas Andriušis, 5 klasė;

Vokiečių eilėraščių vertimo konkurse POETRY DAY – 2021, skirtame UNESCO pasaulinei poezijos
dienai paminėti laimėta I-oji vieta. Silvija Vaitkūnaitė, 7 klasė;

XX-ojo Nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse laimėta I vieta. Simonas
Melionas, I gimn. klasė;

Lietuvos mokinių robotikos konkurse „Laisvi, energingi, gabūs, originalūs“ laimėta I-oji vieta;

Respublikiniame 1-4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurse „SUPER TĖTIS“ laimėta I-oji
vieta. Kostas Ufartas, 3 klasė;

Respublikinėje kompiuterinių atvirukų parodoje – konkurse „Lietuva – mano namai“ laimėta I-oji
vieta. Kostas Ufartas, 3 klasė;

Respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „ČIULBA ULBA LIETUVA 2021“ laimėta I-oji vieta.
Nojus Žemantauskas, 4 klasė;

Geografijos „Kengūros olimpiada“ laimėtas auksinis diplomas. Bernardas Švarplys, 7 klasė;

Geografijos „Kengūros olimpiada“ laimėtas auksinis diplomas. Simonas Melionas, I gimn.klasė;

Edukacinis konkurse „Olympis 2021“ laimėtas I laipsnio diplomas. Ignas Lazaravičius, 8 klasė;

Edukacinis konkurse „Olympis 2021“ laimėtas I laipsnio diplomas. Rugilė Rastenytė, 2 klasė;

Edukacinis konkurse „Olympis 2021“ laimėtas I laipsnio diplomas. Marijus Savickas, 2 klasė;

VIII Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje Kauno ture laimėta II-oji vieta. Paulius Dzedravičius, 7
klasė;

Respublikiniame konkurse „Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje“ laimėta II-oji vieta;

Adventur geografijos žinių konkurse „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ laimėta II-oji vieta. Kotryna
Prasauskaitė, Simonas Melionas , Edvinas Šimkūnas, I gimn. klasė;

Respublikiniame 4 klasių lietuvių kalbos konkurse – viktorinoje „Kalba mūsų tauta...kalba esame mes“
laimėta II-oji vieta. Joris Vasiliauskas, 4 klasė;

Respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „ČIULBA ULBA LIETUVA 2021“ laimėta II-oji vieta.
Nojus Lazaravičius, 4 klasė;

Lietuvos pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Aš tai jau moku“ laimėta II-oji
vieta. Kostas Ufartas, 3 klasė;

Respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Žydintis medis” laimėta II-oji vieta. Lukas Pranevičė, 2
klasė;

Lietuvos mokinių chemijos konkurse „Koks nuostabus medžiagų pasaulis“ laimėta III-oji vieta.
Simonas Melionas, I gimn. klasė;

Adventur geografijos žinių konkurse „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ laimėta III-oji vieta. Gabrielius
Visockas, 7 klasė;

53-ojoje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje laimėta III-oji vieta. Viktorija Kašėtaitė, Kotryna
Prasauskaitė, Austėja Vaitkevičiūtė, II gimn.klasė;

Respublikiniame KTU fizikos žinių konkurse laimėta III-oji vieta. Ignas Lazaravičius, 8 klasė;

I respublikiniame konkurse „Muzikinė fantazija“ laimėta III-oji vieta. Gabija Laimutytė, 8 klasė;

Respublikiniame konkurse „Dainuojančios kanklės 2021“ laimėta III-oji vieta. Ieva Šalvaitytė, 3
klasė;

Lietuvos moksleivių meninio skaitymo konkurse laimėta III-oji vieta. Vesta Rybakovaitė, 6 klasė;

IX Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje iškovota IV-oji vieta. Gabija Laimutytė, 8 klasė;

Respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkurse „Būk saugus“ laimėta IV-oji vieta.
Andrita Kalasiūnaitė, Saulė Mikėnaite, Goda Šidlauskaitė, Luka Anisimenkaitė, 8 klasė;

XXX Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje II etape laimėta V-oji vieta. Liudas Tauperis, IV gimn.
klasė;

26-ojoje Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadoje regioniniame etape laimėta VI-oji vieta.

PASIEKIMAI KAUNO MIESTE:
Kauno miesto piešinių konkurse „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“ laimėtas laureato
diplomas ir specialusis prizas. Aistė Vazgytė, III gimn.klasė;

Interaktyvus sveikatinimo konkurse „Pažink judrųjį Kauną“ laimėta I-oji vieta. Saulė Ragaitė, 8 klasė;

Kauno regioninėje jaunųjų bendrovių mugėje 2021 laimėta Kauno pramonės ir amatų rūmų pagrindinė
nominacija „Geriausia B2B (business to business) idėja“. Lina Sarsadskich, Meda Kvietinskaitė,
Viktorija Tyševičiūtė, Arnas Brusokas, IV gimn.klasė;

Kauno miesto mokinių raiškiojo skaitymo konkurse, laimėtas laureato diplomas. Vesta Rybakovaitė, 6
klasė;

VDU istorijos olimpiadoje laimėta II-oji vieta. Lanas Toleikis, IV gimn. klasė;

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių antikorupcijos žinių ir kūrybos konkurse
„Būk sąžiningas“ laimėta III-oji vieta. Nedas Paulauskas, Marius Barila, Kasparas Vildžiūnas, 8 klasė;

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų I gimn. klasių mokinių protų mūšyje-viktorinoje „Tauta
apgynusi laisvę. XX amžiaus 9-10 dešimtmetis“ laimėta III-oji vieta. Edvinas Šimkūnas, I gimn. klasė;

LSU rudens kroso pirmenybėse iškovota II-oji vieta, 500 m. Auksė Arnytė, 5 klasė;

LSU rudens kroso pirmenybėse iškovota II-oji vieta 1000 m. Eva Valančiūtė, II gimn.klasė;

Žemėlapio skaitymo konkurse ,,Rask kelią“ iškovota II-oji vieta. 2 klasių komanda;

Kauno 3-4 klasių mokinių viktorinoje-protų mūšyje ,,Praleidžiu progą pasityčioti" laimėta II-oji vieta.
3 klasės mokinių komanda;

LSU rudens kroso pirmenybėse iškovota III-oji vieta, 500 m. Smiltė Arnytė, 5 klasė;

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų I gimn. klasių mokinių protų mūšyje-viktorinoje „Tauta
apgynusi laisvę. XX amžiaus 9-10 dešimtmetis“ iškovota IV-oji vieta. Melionas Simonas, I gimn.
klasė;
XXX Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etape laimėta V-oji vieta. Liudas Tauperis, IV gimn.
klasė;
33-iosios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II ture laimėta X-oji vieta. Simona Melionas, I
gimn. klasė;

